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الأخرية  ال�سنوات  يف  التعليم  اأنرثوبولوجيا  يف  عملي  تاألّف 
والأداء،  ال�سعائر  درا�سات  يف  النظرية  التطورات  حتديد  من 
املعلم  بني  الرتبوي  ِللِّقاء  العملي  التطبيق  اإطار  يف  وو�سعها 
املعا�رصة  الأعمال  بني  التقارب  جلب  ويهدف  والطالب. 
احلقلية يف غرف  والأعمال  من جهة،  ال�سعائر  درا�سات  يف 
ال�سف يف املناطق احل�رصية من جهة اأخرى، اإىل تزويد املعلم 
وتفكيك  رموز  حلل  رحب  مببنى  الإ�سالحية  العقلية  ذي 
يف  العاملة  الطبقة  اأبناء  من  الطالب  يواجهها  التي  العقبات 

احل�سول على التعليم.

ال�سعائر  من  متعددة  اأمثلة  عر�ض  من  عملي  اأ�سا�ض  تاألف 
مدر�سية الأ�سا�ض وتفح�ض عالقاتها ال�سمنية مع النظام الثقايف 
ب�سكل اأو�سع. وتقع اخللفية النظرية التي تطور منها هذا العمل 
يف احلقيقة التي ل مفر منها وهي اأن الثقافة يف الغرفة ال�سفية 
ال�سعائر  واأنظمة  املتبادلة  ال�سعائر  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  تت�سكل 
الغرفة  ثقافة  املنظور  مثل هذا  ويطرح  ال�سعائرية.  والعرو�ض 
خالل  من  معنى،  وذا  متما�سكًا  واقعًا  يبقى  كمبنى  ال�سفية 
الرموز  تكون  قد  الرموز.  واأنظمة  لل�سعائر  ال�سامل  التنظيم 
بنظام  مرتبطة  تكون  ما  عادة  ولكنها  لفظية،  غري  اأو  لفظية 

الأخالق الفل�سفي للثقافة ال�سائدة.

خادم العتبة .. واجلذور 
الشعائرية للرتبية الناقدة∗

بيرت ماكالرين ∗

ل ُتظهر ثقافة الغرفة ال�سفية نف�سها كنوع من الوحدة العريقة 
غري  َتظهر  واإمنا  روحيًا،  احلر  املتجان�ض  الكيان  اأو  املتاأ�سلة 
جمموعة  اإنها  والنزاع؛  للمناف�سة  ومثرية  بل  وقامتة،  مرتابطة 
م�سكلة من م�سالح طبقية وثقافية ورمزية. وهي عالوة على 
حول  واملعلمون  الطالب  فيها  يت�سارع  رمزية  �ساحة  هذا 
فيها  وتكون  الرمزية،  واملعاين  ال�سعائرية  العرو�ض  تف�سريات 

للرموز معاٍن جاذبة وطاردة.

والتعليم  �سعائري  كنظام  ال�سفية  الغرفة  ثقافة  حللت  لقد 
اأجريتها  حقلي  عمل  جتارب  على  معتمداً  �سعائري  كعر�ض 
تورونتو  يف  كاثوليكية  متو�سطة  ثانوية  مدر�سة  يف  موؤخراً 
مدر�سة  يف  الطالب  وتاألف   .)McLaren 1986( بكندا 
ب�سكل  للمدر�سة(  احلقيقي  ال�سم  هذا  )لي�ض  رايان  �سانت 
اأ�سا�سي من طالب برتغاليني واإيطاليني من اأبناء الطبقة العاملة.

 شعائر األداء

اأنواع منف�سلة  الورقة املعلمني كثالثة  اأناق�ض يف هذه  اأن  اأود 
اإليهم بو�سفهم: معلم  من العار�سني ال�سعائريني، الذين اأ�سري 
مهيمن.2  ك�سيد  معلم   ، لٍّ وُم�سَ كُمَرفٍّه  معلم  العتبة،1  كخادم 



رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون 26

)اأود اأن اأوؤكد اأن هذه اأدوار قيا�سية مثالية(.

عندما ا�ستجاب الطالب بح�ض من الإحلاح والغر�ض، �سواء 
على  اأ�سبحوا،  )عندما  املدر�ض  عر�ض  اإىل  بالإمياء،  اأو  لفظيًا 
فقد  التدري�ض(  �سعائر  يف  الأ�سا�سيني  الالعبني  املثال،  �سبيل 
املحيط  اأ�سبح  اأ�سيل:  تربوي  طق�ض  يف  عندها  انخرطوا 
طاهراً،3 واأ�سبح الطالب حمتفلني م�ساركني يف عملية التعلم، 
التي متيزت بالنخراط وامل�ساركة املكثفة. حقق املعلم عندها 

دور خادم العتبة.

اإىل  نظراً  املعلم،  من  فاعل  ب�سكل  الطالب  انخرط  عندما 
معيقات عديدة متاأ�سلة يف مبنى ال�سعرية اأو حمتواها اأو طريقة 
عر�سها )كالتوقيت ال�سيئ، اأو التخطيط غري ال�سليم، اأو نق�ض 
الكفاءة يف الت�سال والتوا�سل، اأو الف�سل يف اأخذ منظور ناقد 
فيما يتعلق باملو�سوع قيد البحث(، فقد بقي الطالب عندها 
منخرطني  كانوا  للدر�ض.  متاأملني  وغري  معزولني  م�ساهدين 
ال�سفية  الغرفة  لهم، وحتولت  وترفيه  ت�سلية  عملية  عندها يف 
اأخد  فيما  املتفرجني،  الطالب،  فيه  �سكل  م�رصح  اإىل  اآنذاك 

املعلم دوراً ترفيهيًا: كمروج –ورمبا اأ�سواأ، كمب�رص– مل�سالح 
ثقافية اأو اقت�سادية اأو اأخالقية �سائدة وغالبة.

من  اهتمام  اأي  اإثارة  من  املعلم  يتمكن  مل  عندما  ولكن 
ا�ستجابة  �سادق  فعل  رد  اأي  يف  يت�سبب  اأن  اأو  الطالب، 
تاأمل  �سكل  على  اأم  بالإمياء  اأم  لفظيًا  اأكان  –�سواء  للتدري�ض 
الطالب عندها جال�سني  يعد  فلم  الطالب–  قبل  هادئ من 
يف  واإمنا  للتعلم،  م�رصح  اأو  كاتدرائية  يف  جمازي  نحو  على 
اإىل  املعلم  ا�سمحل  عندها  فيرب.  ملاك�ض  احلديدي  القف�ض 
�سيد مهيمن مرر املعلومات ب�سكل �سطحي تعوزه احلما�سة، 
كاأنها كانت طبق طعام مرر حتت باب زنزانة. يف مثل هذا 
قد  ال�سفية–  غرفنا  يف  للغاية  �سائع  و�سع  –وهو  الو�سع 
ق�رص  مبثابة  بالطالب  حتيط  التي  القليلة  ال�سنتيمرتات  تكون 
الفراغ  ب�سبب  لالإح�سا�ض  فقد  حالة  اأو  النفرادي،  عزله 

الروحي والعاطفي والفكري.

قدم رابابورت )Rappaport, 1976( متييزاً مهمًا بني ال�سعائر 
وامل�رصح، اإذ يقرتح اأن:

“من املمكن متييز ال�سعائر عن الدراما من خالل عالقة ما يتم تقدميه مبا يتم عر�سه واأداوؤه. فبينما يكون املتفرجون ح�سوراً يف 
الدراما، يكون احل�سور يف ال�سعرية جممعًا اأو طائفة. يكتفي املتفرجون بامل�ساهدة، بينما ي�سارك املجمع اأو الطائفة يف ال�سعرية، 
وعادة ما تكون م�ساركتهم فاعلة اإىل درجة معينة ... وبينما يقت�رص متثيل اأولئك الذين ميثلون يف الدراما على “التمثيل فقط” 
يف م�رصحية، فاإن اأولئك الذين ي�ساركون اأو يحتفلون يف �سعائر “ل يلعبون” اأو “ميثلون عماًل م�رصحيًا”، واإمنا يقومون بعمل، 

وهو يف العادة عمل جدي” )�ض:86(.

واأ�سار فيكتور ترينر )Victor Turner, 1982( اإىل نقطة م�سابهة، اإذ كتب:

قادة  اأو  ق�ساو�سة  قادته  يكون  قد  اأو طائفة  هناك جممع  واإمنا  والعار�سني،  املتفرجني  بني  تفرق  امل�رصح، ل  بعك�ض  “ال�سعرية، 
يف  وجوهري  ر�سمي  ب�سكل  جميعًا  ي�سرتكون  ولكنهم  علمانيني،  واإما  دينيني  اإما  ال�سعائر  قيادة  يف  اأخ�سائيني  اأو  حزبيني 
اأو الأفعال ال�سعائرية”  النظام نف�سه من املمار�سات واملجموعة نف�سها من ال�سعائر  املجموعة نف�سها من املعتقدات، ويقبلون 

)1982، �ض: 112(.

وهذه املرة ي�ستمد ترينر من اقتبا�ض ل�سي�سرن )Schechner( ليو�سح الفرق بني ال�سعرية وامل�رصح:

“ياأتي امل�رصح اإىل الوجود عندما يحدث انف�سال بني اجلمهور والعار�سني. الو�سع امل�رصحي النموذجي هو جمموعة من 
العار�سني يحاولون اأن ي�سرتعوا انتباه جمهور قد ي�ستجيب اأو ل ي�ستجيب من خالل احل�سور. يتمتع اجلمهور باحلرية 
لعدم احل�سور -واإذا اختاروا عدم احل�سور، فاإن امل�رصح هو من يعاين، ولي�ض من كانوا �سيكونون املتفرجني. اأما يف ال�سعرية 
اأو الإبعاد”  اأو النفي  اأو الرف�ض من قبله كنوع من احلرمان  اأو الطائفة–  فيعني عدم احل�سور والبقاء بعيداً رف�ض املجمع 

)�ض: 112(.
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معظم  مت  فقد  و�سي�سرن،  ترينر  �ساقها  التي  لل�سياقات  وفقًا 
التي جعلتها مو�سع  التدري�ض يف الغرف ال�سفية يف املدر�سة 
املدر�سون  فيها  اأقفا�ض مثل  اأو  تدري�سية  بحثي يف مدرجات 
، واملعلم ك�سيد  لٍّ على نحو عفوي منوذج املعلم كُمَرّفٍه وُم�سَ
مهيمن بدًل من منوذج خادم العتبة. مبعنى اآخر، افتقد التدري�ض 
للروح الت�ساركية والت�سامن امللزم لل�سعائر ال�سادقة التي تقع 
و”ي�سعرون”  ويقرون  امل�ساركون  يوؤمن  عندما  العادة  يف 
هذا  يعني  )ل  لل�سعرية.  والتحويلية  ال�سحية  بالديناميكيات 
به  يقومون  ما  يتمثل  ال�سعائر  يف  حمتفلني  هناك  اأن  اإنكار 

بب�ساطة “بالقيام باحلركات”(.

عم باأن التعلم هو بالأ�سا�ض نتيجة لالإرادة ال�سخ�سية  د الزَّ َعوَّ
اأداء املعلم وطبيعة احلدث  للطالب –بغ�ض النظر عن و�سف 
وفاعلة  حقيقية  جتربة  غياب  على  الطالب  د  َعوَّ الرتبوي– 
وت�ساركية. لقد مت لالأ�سف تقلي�ض دور الطالب يف العديد من 
الأحيان اإىل دور املتفرجني لي�ض اإل، والذين ا�ستوعبوا املعرفة 
حول الأ�شياء ولي�ض بالأ�شياء بالعالقة مع اأ�سياء اأخرى )املعرفة 

كتجربة ُمعا�َسة(. ويف الواقع، افتقد املعلمون اإىل نظرية خربة 
كانت �ست�سمح لهم بتطوير تعليم قادر على ا�ستنها�ض اأنواع 
اإحداث  خالل  من  امل�ساركة،  من  باحلركة  مفعمة  ديناميكية 
واأ�سواتهم  ورغباتهم  طالبهم  اأحالم  مع  اإيجابي  �سدى 

وتوقهم اخليايل.

متييز،  ودون  العادة،  يف  الطالب  �سيقبل  احلظ،  ل�سوء 
التعليمية  للب�ساطة  كبديل  املعلمني  من  م�رصحية  م�سلكيات 
حار�ض  بو�سفه  املعلم  على  الطالب  �سيتعود  اإذ  احلقيقية؛ 
اخلا�سة  الإبعاد  جتربة  من  بدًل  املهيمن،  ال�سيد  اأو  ال�سجن 
املجمل  يف  الطالب  يبدو  الرتبوية.  للتجربة  العتبة  بخدم 
الرتبوي،  للخطاب  ال�سائدة  ال�سيغ  لقبول  يكفي  مبا  ناقدين 

ولكن لي�ض لنقده.

اإنه مَلِّما ُيوؤ�َسف له حقًا اأن ُترِبز اأدوار املعلم يف العادة ما يعتربه 
ريت�سارد كورتني )Richard Courtney, 1982( “ال�ستخدام 

غري املالئم لتقم�ض ال�سخ�سيات”. يخربنا كورتني اأنه:

“ميكن للتحديد اأن يتحلل، حتت ظروف معينة، اإىل اأدوار زائفة وم�ستعارة: يت�رصف ال�سخ�ض الذي ي�ست�سلم اإىل دور معني 
وفقًا لل�سورة التي يود اأن يحتفظ بها. اإن ما يقوده هو التوقعات من الدور ولي�ض متطلبات الو�سع وكيانه اخلا�ض. اإنه “يتظاهر” 
بكونه معلمًا اأو طالبًا، فرتاه يقوم باإمياءات ويتخذ موا�سع ج�سدية. يتظاهر الطالب بالنتباه، ويتظاهر املعلم بالتعليم. عندها 
ت�سبح العملية التعليمية لعبة وا�سحة وتهوياًل خرج عن ال�سيطرة، يجب على اأيٍّ منهما األ ي�ست�سلما لدورهما، فالعالقة الرتبوية 

الأ�سيلة بينهما اإمنا هي لقاء يعرتف فيه كل منهما بالآخر. هذه هي الدراما احلقيقية” )�ض: 152(.

من م�ساق دراما عباءة اخلبري.
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 املعرفة املدرسية

اأ�سبح يف العادة التعليم ال�سفي الذي تاألف ب�سكل اأ�سا�سي من 
زائفة حمرومة  �سعرية  املعلمني  قبل  تالوة احلقائق و�رصدها من 
من  املعرفة  وبقيت  اإميائية.  وا�ستعارات  معنى  ذات  رموز  من 
الوقت غري متج�سدة، وبالتايل منزوعة  النوع مع مرور  هذه 
عن ج�سد املعاين التي يح�ض بها الطالب. مبعنى اآخر، بقيت 

املعرفة بعيدة وخارج التجارب املعا�سة لدى الطالب.

ابتعد املعلمون باأدائهم4 خالل معظم احل�س�ض الدرا�سية التي 
خلق  يف  ف�سل  قوله  عليهم  توجب  ما  اأن  درجة  اإىل  راقبتها 
انطباع ع�سوي لدى الطالب. وكان هناك القليل القليل من 
ما  اإىل  اإ�سافة  التنفي�ض.  من  القليل  وبالتايل  والتوتر،  التحفيز 
كان  لالأحداث  ت�سوير  اأو  مبا�رص  نقا�ض  اأي  يحدث  تقدم، مل 
ب�سكل حيوي.  اأنه مهم  اأن مييزوه على  للطالب  املمكن  من 
ل�سوابق  حية  اأج�سامًا  باعتبارها  ال�سغرية،  ال�سعائر  عملت 
مرخ�ض بها، عملت ب�سكل رئي�سي عمل الأقنعة املقد�سة التي 
املتكررة  املحاولت  من  خلفها  يختبئوا  اأن  للمعلمني  اأمكن 
من قبل الطالب خللق ثقافة نا�سية ال�سارع اخلا�سة بهم داخل 

جدران املدر�سة.

طوال  القدمي  نف�سه  ال�سيء  مملة.  الدرو�ض  معظم  طالب: 
مثرية  الأمور  جعل  املعلمون  ي�ستطيع  ل  ملاذا  الوقت. 

لالهتمام؟ ل ي�ساألوننا اأبداً عما نعتقد اأنه مهم.

–بل  باإدراك  التعليمية،  العملية  من  املعلمون، كجزء  تالعب 
يت�سنى  حتى  ال�سعائر  واإمياءات  برموز  ذاتي-  باإدراك  حتى 
لهم ت�سلية الطالب )مبعنى اإبقاء الطالب مهتمني ومن�سغلني( 
الطالب �سمن احلدود  �سلوك  اإبقاء  )مبعنى  وال�سيطرة عليهم 
قدراً  العادة  يف  املعلمون  واأم�سى  �سواء.  حد  على  املتوقعة( 
دور  »مثلوا«  فيما  ذاتي«  اإدراك  حالة  »يف  الوقت  من  كبرياً 
اأجل  متثيلها من  فقد مت  تفاعلية،  الإمياءات غري  املعلم. كانت 
زخارف  وراء  الأحيان  من  كثري  يف  خمباأة  وكانت  املتفرج، 

العديد من الواجهات وال�سخ�سيات »الر�سمية«.

خمتلفة.  اأدوار  يف  نف�سي  اأرى  اأن  اأحيانًا  اأ�ستطيع  معلم: 
اأ�سبه  اأنا  اأخرى  اأحيان  يف  بينما  ال�رصيك،  مثل  اأنا  اأحيانًا 
واإل  للغاية  اأن تكون ودوداً  ت�ستطيع  ال�سابط. ولكنك ل 
وتعاين  الحرتام  بع�ض  و�ستفقد  �سي�ستغلونك  الأولد  فاإن 

من العواقب حتى نهاية العام.

وبتباين مع هذا التالعب، نظر العديد من الطالب اإىل التغاير 
وكان  الزدراء.  من  بقدر  ال�سالح«  »الطالب  بتقليد  املتمثل 
البحث عن  �سويًا يف  يتاآمروا  اأن  قادرين على  الطالب  بع�ض 
التي  وال�سلوكيات  القيم  مع  تتوافق  مالئمة  ولياقة  اإمياءات 
اأولئك  هناك  كان  فقد  املعلمني حملوها، وعليه  اأن  ت�سوروا 
الطالب الذين اأتقنوا فن »متثيل دور الطبقة الو�سطى«، وجنوا 
اأو  الدخول  تقييم جيد وفر�سة  الت�سنع على �سكل  ثمار هذا 

البقاء يف برنامج متقدم.

طالب: اأنا اأكره حماولة الت�رصف كمتملق. ولكنك ت�ستطيع 
اأن تنجو بنف�سك اإذا ت�رصفت كذلك. اإذا اعتقد املعلم اأنك 
�سوف  فاإنك  المتحانات،  قبل  متملقًا  تكون  اأن  حتاول 
اأ�سدقاءك  تفقد  قد  ولكنك  اأف�سل،  عالمات  على  حت�سل 

اإذا بقيت متملقًا لفرتة طويلة.

 املعرفة الشعائرية

جتاهلها  العادة  يف  يتم  التي  احلا�سمة  البحثية  الفئات  اإحدى 
اأنه  اجل�شد، وكيف  العرقيني هي  التعليميني  الباحثني  قبل  من 
حمفور يف جغرافية الرغبة، وكيف تقدم ا�ستثماراتنا الوجدانية 
التمو�سع  والُكلِّية يف  بالوحدة  �سعوراً  العامل  الداخلية يف  اأو 
املفاهيم  اأحد  منطقية.  ت�سكيالت  داخل  للموا�سيع  املتعدد 
التي قلما يتم اأخذها بالعتبار يف املناظرات املتعلقة بالتعلم هو 
. اإنها باخت�سار »اخلطاب  مفهوم اأن املعرفة اأي�سًا تت�شكل اأدائياً
»املعرفة  م�سطلح  ا�ستخدمُت  احل�سي«.  ال�سكل  ُيعطى 
يوؤكد  الذي  التعلم  من  اجلانب  ذلك  اإىل  لأ�سري  ال�سعائرية« 
على ال�ستثمار الفعال اأو املعرفة اجل�سدية بو�سفها م�ستقلة عن 
اأعرف هذا  ال�سعائر، كما  ت�سري  اللفظية.  اأو  الفكرية  الكفاءة 
امل�سطلح، اإىل التج�سيد الإميائي لال�ستعارات والرموز، مبعنى 
عة  مَّ »جُمَ اأو  ج�سدية  بكونها  موَهَمة  وا�ستعارات  رموز  اأنها 
ج�سديًا«. متيل املعرفة ال�سعائرية لأن ت�سبح موؤثرة على النف�ض 
لأنها عادة ما تتوىل دور الطبيعة الثانية للعادات؛ مبعنى اآخر، 

تكمل علمها ب�سرت فعاليتها التي تقوم بها.

باإمكان التعليم داخل الغرفة ال�سفية، �سمن هذا الإطار، اأن 
بالرد  الطالب  يقوم  �سعائريًا.  زه  مرمَّ اإمياءات  اأنه  على  ُيفهم 
بنف�سه  هو  الذي  الرتبوي  التعليم  مبقاومة،  واأحيانًا  على، 
اأ�سكال املعرفة ال�سعائرية. متتلك املعرفة ال�سعائرية  �سكل من 
�سفة ج�سدية؛ اإذ يتم اكت�سابها فكريًا وتالزم »اإغراء املعرفة« 
)Dixon, 1974(. اإنها تاأملية و”قبل–تاأملية” يف اآن واحد. 
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داخليًا،  معها  ويتفاعلون  املعلومات  الطالب  ويكت�سب 
املتوفرة خالل  الرموز وال�ستعارات  بالعتماد على كل من 
اآخر،  التعليم بحد ذاته. مبعنى  ل  كُّ َت�سَ الرتبوي، والتي  اللقاء 
يقوم الطالب با�ستثمارات فعالة يف اأنواع حمددة من املعرفة، 
وبقيامهم بهذا الأمر يتال�سى التمايز بني الطالب وبني اأفعالهم 
الوقت  الأداة والنهاية يف  الطالب  ي�سبح  اإذاً  وي�سبح رمزيًا: 
نف�سه لفعل القيام بال�سعرية، وعليه فاإن احلديث اإىل الطالب، 
وبدًل  ما،  نوعًا  م�سلل  ال�سفية،  الغرفة  �سعائر  يخلقون  فيما 
من ذلك من الأف�سل القول اإن ال�سعائر تخلق امل�ساركني فيها 
“عقائديًا”، من خالل تقدمي ال�ستعارات والتناغمات الإميائية 
ال�رصعية.  واإعطائها  خاللها  من  العامل  يف  ينخرطون  التي 
دائمًا،  ولكنها  “فهمه”،  يتم  �سيئًا  لي�ست  ال�سعائرية  املعرفة 
وال�ستجابة  به  ال�سعور  يتم  �سيء  يتم،  مل  اأو  فهمها  مت  �سواء 

له داخليًا.

الت�سورات  عن  معرفيًا  متفاوت  �سكل  ال�سعائرية  املعرفة 
التماثل  اأو  التنكر  من  نوع  اإنها  املدر�سية.  للمعرفة  التقليدية 
البحث الذي قمت به يف مدر�سة �سانت  الداخلي. وك�سف 

يتم  التي  واملعرفة  الطريق  نا�سية  على  املعرفة  بني  تباينًا  رايان 
اإطار الغرفة ال�سفية. كانت املعرفة املكت�سبة يف  اكت�سابها يف 
ال�سوارع “معا�سة” مت التو�سط فيها من خالل حتالفات منطقية 
وا�ستثمارات فعالة ل توجد يف املدر�سة. لقد مت التو�سط فيها 
املهم  الأمر  فيه  كان  خمتلف،  و�سعائر  رموز  نظام  خالل  من 
يف  املدر�سية  املعرفة  كانت  بينما  به”.  ال�سعور  مت  “ما  دائمًا 
ال�سارع،  ويف  بها.  ومبالغ  م�سخمة  مبنطقية  ملطخة  العادة 
ع�سوية،  ورموزاً  اأكرب  ج�سديًا  ا�ستباكًا  الطالب  ي�ستخدم 
رمزي،  ب�سكل  تعقيداً  اأكرث  املعرفة  كانت  ال�سف  يف  بينما 
تكن  ومل  ج�سدية  غري  كانت  املعرفة  هذه  مثل  لأن  ولكن 
وكانت  وجمردة.  ومعزولة  بعيدة  بقيت  فقد  معا�سًا،  ا�ستباكًا 
العواطف  من  وجمردة  الثقافة  من  جمردة  اأ�سبحت  قد  معرفة 
اجل�سدية ومعزولة ب�سكل اآمن من الإنتاج “امللوث” للرغبة، 
معرفة اأ�سبحت من�سجمة مع خطاب الآخر، معرفة تتحدث 
اإليها  نيابة عن الطالب، ولكنها معرفة من ال�سعب الو�سول 
التنازل عن �رصائع توؤكد كرامتهم ومقامهم على نا�سية  دون 
الطريق، وقد اختار الطالب األ ي�ستثمروا ب�سكل فعال يف هذا 

النوع من املعرفة.

من م�ساق دراما عباءة اخلبري.
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متو�سع  يف  مفيدة  ملحقات  التعليمية  ال�سعائر  اأ�سبحت 
منطقية  ا�سطفافات  اأو  حتالفات  يف  تابعني  كاأفراد  الطالب 
رغبات  اأو  قابليات  معرفيًا–  واأي�سًا  –ج�سديًا  غر�ض  ويف 
للثقافة  الثقايف  املال  براأ�ض  معينة مقبولة واأبعاد كانت مت�سلة 
ال�سائدة. قاوم الطالب، ب�سكل فاعل، �سفة اأو خا�سية حب 
الذات يف حياة املدر�سة، التي حتول بها الطالب اإىل خملوقات 
ل ج�سد لها، حمررة من قيود الرغبات التي تلعب على نهايات 

الأع�ساب لّلحم احلي.

�رصاع،  مواقع  اأج�سامهم  اأ�سحبت  تقدم،  ما  على  وبناء 
والحتفال  القوة  لكت�ساب  و�سيلة  املقاومة  فيها  اأ�سبحت 
واملادية  اللحظة  تاريخية  يف  ال�سطهاد  وحماربة  بالبهجة 

الرا�سخة لغرفة ال�سف.

كان للعمل الفكري القليل من القيمة الفعالة، لأنه كان معزوًل 
عن اأي احتفال للج�سد ب�سفته مو�سحًا للمعنى. ي�سري هذا اإىل 
اأن الهيمنة العقائدية )الأيديولوجية( ل تتحقق ح�رصيًا  فكرة 
الجتماعي-الثقايف،  للنظام  املنطقية  التو�سطات  خالل  من 
للقوة.  متكافئة  غري  عالقات  جت�سيد  خالل  من  اأي�سًا  ولكن 
خالل  من  متداخل  مادي  ج�سدي  ب�سكل  الهيمنة  وتتجلى 

حتقيق اجل�سد وت�سمينه يف التجربة اجل�سدية.

ا�ستطاع الطالب الذين “مل تتمركز” مو�سوعيتهم يف املدر�سة 
من  املو�سوعية  بال�ستمرارية  ح�سهم  على  ال�ستحواذ  اإعادة 
الطالب  و�سارع  ال�سارع.  حياة  يف  فعال  ا�ستثمار  خالل 
يوميًا من اأجل التوفيق بني الف�سل بني املعنى املعا�ض لل�سوارع 
الغرفة  يف  املَتَعلَّم  ال�سيء  حول  املتمحور  الرقمي  والنهج 
ال�سفية. وتبداأ هيكلة مو�سوعات الطالب مع امتثالهم حلقل 
ال�سارع  الرموز وخطاب  يولد من  الذي  الثقايف  ال�سوق  من 
تنتج  اآخر،  مبعنى  اأج�سادهم.  بتنظيم  واأي�سًا  ال�سفية،  والغرفة 
بدءاً  واحد،  اآن  يف  منطقي  غري  وب�سكل  منطقيًا  املو�سوعية 
ت�سبح  واحلركة.  والرغبة  اللغة  حتكم  التي  احلقيقة  باأنظمة 
متو�سعات الأيديولوجية اأو الفكر التقاطعات التي حتفر عليها 

الرموز وال�ستعارات ال�سعائرية يف اجل�سد.

قد يبدو من ق�رص النظر نظريًا اأن يتم حتديد فهمنا لتعلم الطالب 
اأن نركز قلياًل من الهتمام  لفهم الإ�سارات والرموز. يجب 
هذه  يف  ا�ستثمارها  يتم  التي  الفاعلة  للقوة  ذلك  من  بدًل 
الإ�سارات والرموز، وعالقة اجل�سم احل�سية بها. وعلى ذلك، 
املقاومة  فيها  كانت  �رصاع  مواقع  الطالب  اأج�سام  اأ�سحبت 

وحماربة  بالبهجة  والحتفال  القوة  على  للح�سول  و�سيلة 
ال�سطهاد يف تاريخية اللحظة واملادية الدامغة لغرفة ال�سف.

 خادم العتبة

اجلزء التايل من خادم العتبة و�سف مركب ملا اعترب اأنه اأف�سل 
هذه  جتميع  مت  ناقدة.  تربية  اإطار  يف  يعمل  ملعلم  ال�سمات 
ر�سمي يف  وغري  ر�سمي  ب�سكل  معلمني  مراقبة  من  ال�سمات 
اآن واحد على مدى عقد من الزمن. كانت بع�ض موا�سفات 
خادم العتبة ظاهرة للعيان يف عرو�ض واأداءات اخلادمني الذين 

راقبتهم يف مدر�سة �سانت رايان.

�سقني،  ذو  غر�ض  له  العتبة  اخلادم كخادم  اأن  اأقرتح  اأن  اأريد 
اللقاء  من  كجزء  والإمكانية  النقد  من  خطاب  تطوير  وهو 
العتبة  خادم  ويرى   .)1985 وجريو،  )اأرونوويتز  الرتبوي 
وهو يدر�ض يف �سيغة النقد ما هو اأبعد من التجان�ض الزائف 
املعرفة  اأن  الجتماعي، ويدرك  والنظام  املو�سوع  بني  القائم 
تكت�سب دائمًا يف �سياق اجتماعي وتاريخي يكون فيه دائمًا 
اأكرب  �رصاعًا  يعك�ض  �رصاع  وهو  املعنى،  اإنتاج  حول  �رصاع 
اأن املمار�سات  حول عالقات القوة. مبعنى اآخر، من املفهوم 
ما هو  تعرف  �سائدة  باأيديولوجية  تقت�رص على عالقة  الرتبوية 
مقبول وتدعم هياكل حمددة من عدم امل�ساواة وعالقات القوة 

والمتياز غري املتناظرة.

يَقر باأن التعلم يحدث على عالقة بنظام معني للحقيقة اأو املنطق 
ال�سائد، وعليه يدرك خادم العتبة اأن املعرفة املدر�سية ل تقدم 
للطالب انعكا�سًا للعامل، واإمنا تخلق تقدميًا حمدداً للعامل، الذي 
ل ميكن فهمه اإل من خالل ترتيبات اأو تكوينات اأيديولوجية 

اأو فكرية حمددة، اأو ت�سكيالت اجتماعية اأو اأنظمة و�ساطة.

اجتماعي  بناء  ذاته  بحد  التعليم  فاإن  العتبة،  ملعلم  بالن�سبة 
كموا�سيع.  الطلبة  اإنتاج  اأو  خللق  وظيفة  كونه  اإىل  اإ�سافة 
يد  على  كموا�سيع  الطالب  بها  يتمو�سع  التي  الطريقة  متثل 
عقائدية  اأو  اأيديولوجية  عملية  تربوية  وممار�سات  �سياقات 
الذاتي وتقرير امل�سري، وتت�سبب للطالب  تبني وهمًا باحلكم 
كعوامل حرة غري  اأنف�سهم  على  التعرف  اإ�ساءة  العادة يف  يف 
الإرادة  اأنها  على  معرفتهم  على  التعرف  اإ�ساءة  ويف  ُمْنتجة، 
للح�سول على القوة متنكرة على �سكل احلقيقة. وعلى الرغم 
اأيًا منا ل ي�ستطيع الهروب  اأنه قد يكون من ال�سحيح اأن  من 
ال�رصورية  املهام  اإحدى  فاإن  اأبداً من الأيديولوجية والعقيدة، 



31رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

واإعطاوؤها  املو�سوعية  بناء  يتم  كيف  يك�سف  اأن  العتبة  ملعلم 
ال�سائدة،  الرتبوية  واخلطابات  ال�سياقات  خالل  من  ال�رصعية 
الطالب  يعي�سها  التي  املتخيلة  العالقات  اأخرياً  يتحدى  واأن 
فيما يتعلق بال�رصوط الرمزية واملادية لوجودهم. ويفهم خادم 
العتبة التعليم على اأنه اأكرث من طريق ليوم واحد من اجلهل اإىل 
اإن اجلهل لي�ض نق�ض املعرفة، ولكنه جزء من هيكل  املعرفة. 
واإمنا  �سلبية،  حالة  لي�ض  فهو  ذلك،  على  عالوة  ذاته.  املعرفة 
الإدراك.  من  للمعرفة  اإداري  واإق�ساء  للمعرفة،  فعال  رف�ض 
العاطفية  املقاومة  اأ�سكال  من  �سكاًل  بو�سفه  للجهل،  وميكن 
يكون  عندما  فقط  رة  حمرِّ معرفة  اإىل  حتويله  يتم  اأن  للمعرفة، 
اخلادم م�ستعداً لأن يتعلم من اإدراك الطالب )بينلى، 1986(.

اآخر،  مبعنى  الناقد.  التعليم  �سكل  العتبة  خادم  مهمة  تاأخذ 
يقوم خادم العتبة مبا هو اأكرث من تعميق الفرتا�سات ال�رصعية 
الرا�سخة.  املواثيق  اأو  عليها  املتفق  الأولويات  اأو  امل�سرتكة 
ويجب عليه اأن ينقب عن »املعارف املقهورة« لأولئك الذين 
مت تهمي�سهم اأو قهرهم اأو اإثارة �سخطهم، اأولئك الذين قلما 
والآلم  باملعاناة  املليء  بتاريخهم  والتعريف  عن  الإعالن  مت 
والآمال. لذا، فاإنهم ي�سريون ب�سكل متكرر اإىل تاريخ الن�ساء 
وغريهم  العاملة  الطبقة  جمموعات  اأو  امللونة  الب�رصة  ذوي  اأو 
ت�سقط  للدولة.  الأخالقية  ال�رصعية  تواريخهم  تتحدى  ممن 
اأنها  بحجة  للمقهورين  والن�سالت  الق�س�ض  هذه  العادة  يف 
خادم  اأما  للدولة.  املكبوت  الالوعي  يف  خطرة«  »ذكريات 
رموز  يطلق  اخلطرة«،  »للذاكرة  معلمًا  ب�سفته  فاإنه،  العتبة 
»الآخر« ورواياته لتخد�ض الأطر املرجعية املعيارية التي تعطي 

املعرفة ال�سائدة معناها و�رصعيتها.

لي�ض  اأبداً.  �ساذجة  غري  اجتماعية  بوظيفة  العتبة  خادم  يقوم 
هناك ف�ساء وراء اخلري وال�رص ي�ستطيع خادم العتبة اأن ين�سحب 
وب�سفته  التعقيمي.  وتعليمه  معرفته  وينتج  لي�سارك  اإليه 
�سخ�سًا ياأخذ ماأخذ اجلد ما يعنيه ربط اللغة واملعرفة والقوة، 
اأن  من خالل مالحظة  اخلا�ض  موقعه  يجل  العتبة  خادم  فاإن 
الأ�سا�ض لكل قوة العامل، بالإ�سافة اإىل التدري�ض، منغم�ض يف 
التزام بالنخراط واإعادة بناء الإمكانيات ب�سكل ناقد من اأجل 

احلياة واحلرية.

يعمل خادم العتبة كاأكرث من عامل للنقد الجتماعي مبحاولة 
من  جيدة  اأ�سكال  اإىل  ت�سري  والأمل  بالإمكانية  لغة  �سياغة 
العالقات الجتماعية واملادية تلقي باًل ملبادئ احلرية والعدالة 
بهذه  الناقد  ال�رصد  وي�سبح   .)1985 وجريو،  )اأرنوويتز 

الطريقة اأكرث من جمرد �سكل من اأ�سكال )التنافر( الجتماعي، 
والعالقات  ال�سائد  املعنى  نفوذ  امت�سا�ض  جمرد  من  واأكرث 
لغة  على  مبني  دميقراطي  عام  ف�ساء  خلق  واإمنا  الجتماعية، 
بالتحول الجتماعي. وعالوة على  العام والتزام  الرتابط  من 
ذلك، ي�سبح دعوة ل�سياغة �رصد جديد ميكن من خالله ت�سور 
اأف�سل من ناحية نوعيته واملنا�سلة من اأجله. �سمن هذا  عامل 
ا�ستباقية يف منطق جديل  توقعية  التعليم �سفة  ياأخذ  الت�سور، 

يجعل النقد والتحول حلظاته املركزية )جريو، 1983(.

عندما ميتلك معلم خ�سال خادم العتبة، ت�ساف حيوية اإ�سافية 
التعليمية،  للعملية  جمازية  اأهمية  تعطى  التعليم:  �سعائر  اإىل 
على  )تاأكيد  الإر�سادي  ال�سياق  من  الدرو�ض  �سياق  ويتحول 
»لو  ميزة  على  )تاأكيد  ال�رصطي  الإر�ساد  اإىل  البحتة(  احلقائق 
اأن« يف التعلم، من املقاومة اإىل اللطف الإن�ساين غري املتمايز، 
الإبداع  م�ساتل  اإىل  الجتماعية  الهياكل  حدود  داخل  ومن 
الهيكل« )وهو �سيغة ح�سية متقبلة للوعي  الواقعة يف »�سد 

نوجد فيها يف حالة كمال اإن�ساين(.

خادم العتبة هو يف الوقت ذاته حمول للعادات واإثارة ثقافية، 
ومع ذلك فهو ي�سمو فوق كال الدورين. ل يتم اأبداً اإخ�ساع 
احلقوق ال�سيا�سية للطالب للم�ساومة كاأع�ساء م�ستقبليني يف 
القوة العاملة. خادم العتبة نا�سط �سيا�سي ومدير روحاين بقدر 
ما هو ُمَربٍّ مدر�سي. يتاأثر الوعظ الناجح للطالب بالكاريزما 
ال�سخ�سية، وقوة املالحظة والت�سخي�ض، والقدرة على تزويد 
الطالب بح�سور تاريخي وظائفي. ينظر خّدام العتبة للطالب 
من اأبناء الطبقة العاملة وجمموعات الأقليات والن�ساء على اأنهم 
اأفراد يف ثقافات تابعة، ولذا فهم ل يحاربون من اأجل امل�ساواة 
لأولئك الطالب خارج غرفة ال�سف فقط، ولكن يحاولون 
اأي�سًا تنبيه زمالئهم املعلمني من الأ�ساليب التي من املمكن لهم 
القوة على  الطالب دون ق�سد، وجتريدهم من  اإ�سكات  فيها 

اأ�سا�ض العرق اأو الطبقة اأو اجلن�ض.

َقًا من الرموز التي تتمتع بكثافة عالية من  يقدم خادم العتبة َن�سَ
به«  ال�سعور  يتم  »�سياق  تاأ�سي�ض  يتم  للطالب؛  بالن�سبة  املعاين 
بالن�سبة ملو�سوع امل�ساألة التي من املفرو�ض اأن يتم طرحها من 
خالل الرتويج لظروف �ست�سمح للطالب باأن ي�سفوا �سفة ذاتية 
لكل من املعاين التف�سريية )املعيارية(، واملعاين اخلام )الفيزيائية(. 
ومن خالل خلق و�سع حمدد جتاه الرموز التي يكون لها �سدى 
العتبة  خادم  يكون  ال�سارع،  نا�سية  على  الطالب  معرفة  مع 

قادراً على التاأكد من اأن الرموز متتلك قوى حمفزة وحتويلية.
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ولأنه  بجذوره.  دائمًا  وعارف  الثقافة  حُمْ�رص  العتبة  خادم 
راً، فخادم العتبة ل يتحا�سى النظرية  واقعي بدًل من كونه ُمَنظِّ
اأنه  كما  الرتبوية(،  التقوى  اأ�سكال  من  �سكاًل  �ستكون  )التي 
�سيقود  )حيث  املمار�سة  مع  ياأتي  الذي  احلد�ض  يتم جتنب  ل 
التجنب اأو التهرب اإىل عقالنية حمت�رصة اأو »عقلية احل�سار«(. 
اإن وظيفة خادم العتبة هي اإزالة املعيقات التي تقف اأمام جت�سيد 
الطالب  لنقائ�ض  اأعذار  بخلق  للقيام  التنكر  ويتم  املعرفة. 

مل�سلحة احتفال مبواطن قوتهم وقدراتهم الأكادميية.

نحو  ومييل  ال�ستنتاج،  يف  الإفراط  من  متحفظ  العتبة  خادم 
�سيكون  التي  والإيقاعات  وال�ستعارات  بالأ�ساطري  التكهن 
فقط كتجريدات،  لي�ض  للطالب،  بالن�سبة  معنى وغر�ض  لها 
اأ�سكال  توظيف  ويتم  الإدراك.  من  ُمعا�سة  كاأ�سكال  واإمنا 
ت�سور  بني  انق�سامًا  تعك�ض  ل  بحيث  الرمزي،  العمل  من 
والروح  للحقائق  ال�سلبي  ال�ستقبال  اأو  وتنفيذها  ما  فكرة 
الت�ساركية الفاعلة »للتعلم من خالل العمل«. وي�سجع خادم 
العتبة الطالب على اإحداث ال�ستعارات وجت�سيد الإيقاعات 
التي تتجاوز الثنائية التقليدية للعقل واجل�سم ال�سائعة اإىل حد 
وينخرط  الدارجة.  التعليمية  املعرفة  ممار�سة  نظرية  يف  كبري 
اأ�سكال ال�رصيالية )ما بعد الواقعية(  خادم العتبة يف �سكل من 
املنطقية.  التعليم  ممار�سات  �سد  لي�ستاأنف  اأ�سا�سية  كمحكمة 
توزيع  اإعادة  على  قادراً  العتبة  خادم  يكون  الطريقة،  وبهذه 
واقع  ت�سنع  التي  امل�سطنعة  الت�رصيعات  وترتيب  دمج  واإعادة 
الغرفة ال�سفية من اأجل جعل الهرميات والعالقات »الطبيعية« 
للتعليم ن�سبية. وبعك�ض الإن�سان املتح�رص الذي يبداأ باملختلف 
املاألوف  يلهم  �رصياليًا،  ب�سفته  العتبة،  فخادم  مفهومًا،  ويرده 
وجهات  وي�سو�ض  )الختالف(،  الغريية  ظهور  وي�ستحث 

النظر امل�سرتكة )كليفورد، 1980(.

ل يويل خادم العتبة اأولوية عالية للهيكل والنظام )على الرغم 
للغاية(، كما  ومنظمة  مبنية  تكون  اأن  الطبقات ميكن  اأن  من 
الرفقة5  ملح�سلة  وخا�سعة  »م�ستح�رصة«  عنده  ال�رصوط  اأن 
ميرر  اأن  عليه  يتوجب  ل  اأنه  العتبة  خادم  ويعرف  والتدفق.7 
الثقافية  املعرفة  م�ستودع  من  تلقاها  التي  احلكمة  بب�ساطة 
بــ  للطالب  ي�سمح  اأن  يجب  ولكنه  العريقة،  والتقاليد 
ن�سط  ا�ستجواب  خالل  من  املعرفة  ا�ستح�سار  اأو  »جت�سيد« 

ملدركاتها وافرتا�ساتها الأيديولوجية.

الوجودي  فالو�سع  كُمَرّفه،  للمعلم  بالن�سبة  احلال  هو  كما 
واخل�سائ�ض ال�سخ�سية خلادم العتبة غام�سة يف جوهرها. ومع 

ذلك، هناك اختالفات جوهرية بني هذين النوعني الرتبويني. 
خادم  يحاول  الفردية،  قمع  كُمَرّفه  املعلم  يحاول  حني  ففي 
على  عازم  كُمَرّفه  واملعلم  الفردية.  املوهبة  ت�سجيع  العتبة 
قوى  العتبة  خادم  يغذي  فيما  »الت�سابه«،  اأجل  من  التكيف 
بني  الن�سال  اأيديولوجية  زراعة  خالل  من  الهيمنة  مكافحة 
قادراً  العتبة  خادم  يكون  الفكر  هذا  خالل  ومن  الطالب، 
ول  املفرد.  والغر�ض  والتمييز  الفردية  اأجل  من  التعليم  على 
النق�سام  تعزيز  القبيل  هذا  من  الرتبوية  املمار�سة  من  يق�سد 
الجتماعي واخل�سخ�سة والنحالل، واإمنا يق�سد منها متكني 
من  جماعي  ون�سال  فهم  تطوير  من  واملحرومني  املقهورين 
اأجل تغيري واقعهم القمعي اخلا�ض بهم. ويف التحليل النهائي، 

خادم العتبة اأقرب اإىل طالبه منه اإىل مهنة التدري�ض ذاتها.

الب�رصية  التجربة  قيمة  معرفة  يف  غالبًا  كُمَرّفه  املعلم  يف�سل 
اأهمية الن�سال  الفريدة، يف حني اأن خادم العتبة ل تفوته اأبداً 
املعنى  ت�سمية  اأجل  من  �سواء  حد  على  واجلماعي  الفردي 
الطالب  جتربة  مب�ساألة  مهيمن  ك�سيد  املعلم  يهتم  ول  وبنائه. 
اأو بتمكينهم اأو ببناء التجربة وحتويلها، اإذ يتم اّتباع الدرو�ض 
جتريداً،  اأكرث  م�ستوى  وعلى  الكتاب.  ح�سب  �سارمة  بدقة 
لأيديولوجية  م�رصوطًا  انعكا�سًا  املعلمني  من  النوع  هذا  ميثل 

الإجماع الثقايف.

املعلمون كافة الذين ميثلهم هذا الت�سنيف “ممار�سون ثقافيون” 
ويقومون  ويدجمونها  وين�سقونها  الثقافية  املعاين  ينتجون 
الطال�سم  من  للعديد  جت�سيداتهم  يقدمون  كما  بتوزيعها، 
الدرا�سي  الف�سل  غمر  يف  وي�ساعدون  التعليمية،  والأ�ساطري 
م�ساعدة  على  قادر  العتبة  وخادم  للتجربة.  حمددة  برتتيبات 
ال�سائدة من  الثقافية  الق�رصة  اإحداث �سدع يف  الطالب على 
اأجل اكت�ساف معاٍن بديلة، وهو يقوم بذلك بقدر اأكرب بكثري 
من الأنواع الرتبوية الأخرى. وعلى هذا النحو، خادم العتبة 
التوعية  “مت�رصد  ي�سبح  الوا�سح”،  من  “مت�رصد   ... مت�رصد 
ي�سبح  لذا،   .)171 �ض:   ،1984 )فريري،  الغمو�ض”  مزيلة 

العادي مو�سوع الفح�ض والتاأمل النقدي.

تدور  مرجتلة  دراما  اأنه  على  اأ�سا�سًا  التعليم  العتبة  يفهم خادم 
الكامل  الفهم  اأجل  ومن  مناهجي.  خطاب  داخل  اأحداثها 
العتبة  خادم  “ي�سبح”  اأن  يجب  بالطالب،  املتمثل  لل�سمني 
العتبة  خادم  ويعرف  الدراماتيكي.  اللقاء  من  كجزء  الطالب 
كثري  يف  بالنتائج  التنبوؤ  ميكن  لن  اأنه  الدراما  هذه  عبودية  يف 
له روح خا�سة بها  امل�رصح،  الفهم، مثل  من الأحيان، وهذا 
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)كورتني، 1982(. وت�سبح امل�ساعر واملواقف م�سفوفة التعلم 
املنطقية  العمليات  تو�سع  اأن  يجب  وبالتايل  العتبة،  خلادم 

لطالبه يف �سياق انفعايل.

الفرتا�سات  الأحيان  من  كثري  يف  العتبة  خادم  ويتحدى 
يتم  ذلك،  على  وعالوة  ال�ستنتاجي.  املنطق  يف  الكامنة 
الإقرار بالتمايز بني احلقيقة املجردة واملو�سوعية. ويتم تقدير 
احلقيقة اجلمالية بقدر تقدير احلقيقة املو�سوعية، لأن احلقيقة 
الطالب  اإل عندما يت�رصف بها  “حقيقية”  اأن ت�سبح  ل ميكن 

)كورتني، 1982(.

1982(، وي�ستمتع بالعمل  خادم العتبة مهتم بالأداء )جرميز، 
ويعمل  بكامله.  ال�سف  عن  منف�سلة  �سغرية  جمموعات  يف 
خادم العتبة من اأجل اكت�ساف املعاين اخلا�سة به، ولي�ض لتبادل 
الأجوبة املتاحة فح�سب. والتعليم بالن�سبة خلادم العتبة �سكل 
جمتمعات  دراما  اإىل  اأقرب  مقد�سة”  “م�رصحية  اأ�سكال  من 

ال�سيد من م�رصح املجتمعات الزراعية )جرميز، 1982(.

 ،)1985 وجريو،  )اأرونوويتز  حتويلي  مفكر  العتبة  وخادم 
التعليم  مراحل  يف  املعلمون  يلعبه  الذي  احلا�سم  الدور  يفهم 

القائمة  الجتماعية  واملمار�سات  العالقات  اإنتاج  يف  كافة، 
واإ�سفاء ال�رصعية عليها. ولكونه مفكراً حتويليًا، ي�رصك خادم 
ناقد من خالل  ب�سكل  املدر�سية  للحياة  املهيمن  املنطق  العتبة 
اإعادة  فيها  تتم  التي  املعار�سة  اخلطابات  يف  فاعلة  م�ساركة 

تاأكيد �سدارة ما هو �سيا�سي با�ستمرار.

نوع التدري�ض الذي يقوم به خادم العتبة هو ذلك الذي ُيطلب 
الت�رصيعات  بتفح�ض  يقوموا  اأن  با�ستمرار  الطالب  من  فيه 
التي  والفرتا�سات–  والقيم  املعتقدات  ي�سمل  –مبا  املختلفة 
تتم  له. كما  اأجل فهم عاملهم وخلق معنى  ي�ستخدمونها من 
كيفية  لدرا�سة  الطالب  مواجهة  التدري�ض  من  النوع  هذا  يف 
“تدوين” الأحداث يف الف�سول الدرا�سية ويف احلياة خارج 
اأن  الأمر  لهذا  امللمو�سة  الأمثلة  اأحد  يكون  وقد  املدر�سة. 
يطلب من الطالب اأن يكتبوا عدداً من الأوراق املوجزة التي 
يطلب فيها منهم األ يتناولوا طرقًا خمتلفة لفهم ق�سية اأو حدث 
اخلا�سة  كتاباتهم  اأي�سًا يف  مليًا  يفكروا  اأن  واإمنا  ما فح�سب، 
املا�سي،  النظر من  التفكري يف وجهات  اإعادة  اأجل  تلك من 
الوقت  التي يتخذونها يف  املواقف  اإعادة ت�سكيل  اأو  وتعديل 
يف  الن�ساط  من  النوع  لهذا  املوجه  الإحلاح  ويقع  احلا�رص. 
ت�سجيع الطالب على فرز التناق�سات يف جتاربهم اخلا�سة، مع 

من م�ساق دراما عباءة اخلبري �سمن فعاليات منتدى الدراما.
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طرح ال�سوؤال الذي طرحه هرني جورو وهو: “ما هو ال�سكل 
الذي جعلني عليه هذا املجتمع، والذي مل اأعد اأريد اأن اأكون 
اأن  الطالب  باخت�سار، يطلب من   .)1986 )جورو،  عليه؟” 
)عقائد  امل�سلمات  من  يعتربونها  التي  التجارب  اإىل  ينظروا 
نف�سها،  واحلوار  الكتابة  اأعمال  ذلك  يف  مبا  اليومية(،  احلياة 

وامل�سادر املحتملة للتعلم.

يحذر رولند بارثز يف عمله البارع حبوب ال�صوت )1985(، 
اأن  له  املمكن  من  الذي  القوة  �سوت  املعلمون  ياأخذ  اأن  من 
يخنق حديث الطالب من خالل اإحالة معاين املعلم -»الن�ض 
التي  الأفكار  اأو  يقراأونها  التي  الن�سو�ض  اإىل  اجلازم«- 
يتناولونها وينخرطون فيها يف الوقت احلا�رص. ويو�سع رولند 
اأن  املدر�سني  على  اأن  يقرتح  باأن  العتبة  خادم  وظيفة  بارثز 
يقوم  اأن  تعني  التي  التخ�شي�ص،  عدم  اإ�سرتاتيجية  ي�ستخدموا 
املعلم بالتحرر من ال�سلطة ب�سكل متعمد حتى يتمكن الطالب 
من اّدعاء بع�ض ال�سلطة اخلا�سة بهم )هاري�ض، 1987(. وي�سبح 
دور املعلم بهذه الطريقة منف�ساًل عن دور ممثل الثقافة ال�سائدة 
الذي يعمل على اأن يقول للطالب فيما اإذا كانت تف�سرياتهم 
لالأحداث �سحيحة، اأو اأن يقول لهم باخت�سار من هم. ويقوم 
املعلم بدًل من ذلك، كونه خادم العتبة، بدور مكافح الهيمنة، 
اإن  القائمة.  واحلظوة  ال�سلطة  عالقات  بن�ساط  يتحدى  اإذ 
الغر�ض من هذا الن�ساط هو اأن يظهر للطالب القوات الكامنة 
الطبيعة  يف  الت�سكيك  اأجل  من  بهم  اخلا�سة  تف�سرياتهم  وراء 
املت�سابكة  العالقات  عن  والك�سف  للتجارب  الأيديولوجية 
بني املجتمع والثقافة وال�سياق الجتماعي الأكرب؛ وباخت�سار، 

ل�ستك�ساف العالقة اجلدلية من الذات واملجتمع.

ميتلك خادم العتبة موؤ�رصاً حد�سيًا يقوم من خالله بالف�سل بني 
اخل�سائ�ض الرمزية والأدائية للتعليم، ب�رصف النظر عن فعاليتها 
على  قادراً  يكون  اأن  العتبة هو  يهم خادم  ما  اإن  وجماليتها. 
اإذا كانت مقت�سيات �سعائرية �سكلية للتعليم تتو�سط  تقييم ما 
كانت  اإذا  وما  للطالب،  الأكادميي  الزدهار  �سد  اأو  ل�سالح 
درو�سها تعزز التمكني الذاتي للطالب من خالل تطوير وعي 

ناقد بالطبقة الجتماعية.

اإل ب�سكل عالئقي،  ُتَقيَّم  اأن  ولأن ال�سعائر التعليمية ل ميكن 
من  جمموعة  يتحا�سى  العتبة  خادم  فاإن  الأداء،  �سياق  يف  اأي 
اخل�سائ�ض  ماهية  تقييم  يف  عناداً  الأكرث  اأو  اجلامدة  املبادئ 
التي يجب اأن متتلكها �سعرية جيدة من �سعائر التعليم. وتتاألف 
�سعائري  اأداء  اعتماد  اأو  نقد  بها  ميكن  التي  التقييمية  املعايري 

مدى  اأي  اإىل  تعك�ض  التي  العامة  الأ�سئلة  من  عدد  من  معني 
ت�سبح هذه العرو�ض مهيمنة ثقافيًا.

تعزز  التي  الكيفية  اإىل  فقط  التعليمية  ال�سعائر  هيمنة  ت�سري  ل 
ال�سيا�سية والقت�سادية لطبقة اجتماعية  اإنتاج الهيمنة  اأو تعيد 
على ح�ساب اأخرى، واإمنا ت�سري اأي�سًا اإىل م�ستوى جناح الطبقة 
-من  العامل  تف�سري  يف  اخلا�سة  طريقتها  عك�ض  يف  امل�سيطرة 
خالل معاٍن وممار�سات رمزية تبني اخلربات اليومية- اإىل احلد 

الذي تعترب فيه طبيعية وعاملية و�ساملة للجميع.

اإذا  حا�سمة”  “غري  ال�سعائر  العتبة  خادم  َيعترِب  وبالتايل، 
مربر  ل  قيود  و�سع  طريق  عن  الطالب  ذاتية  من  حتد  كانت 
كما  والنقد.  التاأملي  واحلوار  املعار�ض  اخلطاب  على  لها 
بدياًل  تخلق  كانت  اإذا  “تاأملية”  ال�سعائر  اعتبار  املمكن  من 
التاأمل يف  امل�ساركني من  الهيمنة(، ومتكن  للهيمنة )مكافحة 
الطريقة التي ينظر بها اإىل الواقع وفهمها. حترر اعتبارات من 
ال�سعائر  ت�ساأل حول  التي قد  القبيل جمموعة من الأ�سئلة  هذا 
التعليمية يف الف�سول الدرا�سية ب�سكل عام: م�سالح من )من 
وال�سلطة(  والثقافة  واجلن�ض  الجتماعية  الطبقة  نظر  وجهة 
تخدم ال�سعائر يف نهاية املطاف؟ هل تبقي جمموعات معينة من 
الطالب يف دورات امل�ستوى الأ�سا�سي اأم هل ت�سمح بتكافوؤ 
الفر�ض يف احلياة؟ من امل�ستفيد الأكرب من اإبقاء هياكل ال�سعائر 
اأو  الف�سائل  نتيجة لذلك؟ ما هي  تهمي�سه  يتم  كما هي؟ من 
نف�سها؟  ال�سعائر  ومورفولوجية  و�سائل  يف  الكامنة  الرذائل 
كيف ت�ستثمر ال�سلطة وال�سيطرة يف رموز ال�سعائر ومناذجها 
وقوانينها؟ وكيف يتم التو�سط معهما من خاللها؟ كيف يتم 
كيف  الدرا�سي؟  الف�سل  �سعائر  ر�سائل  يف  الإدراك  “اإقفال” 
يف  و�سلوكهم؟  الطالب  بقيم  املعرفة  التعليمية  ال�سعائر  تزيد 
دون  املهيمنة  الأيديولوجية  املدر�سية  ال�سعائر  تنقل  اأي طرق 
يوجه  متحي�ض”.  “دون  هي  هنا  املف�سلية  الكلمة  متحي�ض؟ 
العتبة عندما  التعليمية من قبل خادم  لل�سعائر  العادة  النقد يف 
تقدم، على م�ستوى املنطق، املجال القليل للنقد الأيديولوجي 
اأو احلوار الناقد واملكافح للهيمنة. وباملثل، ُيْنتقد خّدام العتبة 
عندما يف�سلون يف ال�سماح للطالب بتاأكيد جتاربهم اخلا�سة، 
وتقييمها على نطاق من اجلدارة وال�ستحقاق التي خرج بها 

التاأمل اجلماعي ونقد الذات امل�ستنري.

 اخلالصات

ال�سعائر  فيه  ت�سري  اأن  ينبغي  مهمًا  اجتاهًا  اأن  الوا�سح  من 
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التعليمية يتمثل يف تهيئة الظروف يف الف�سول الدرا�سية لتقود 
اإما  اإىل تكاثر الأبعاد اخلا�سة بالعتبة للتعلم على �سكل رفقة، 
اأنه   )1980( ومتزِغر  مرِيهوف  ويعلن  موؤ�س�سية.  واإما  عفوية 
واإمنا  الفعل«  رد  على  »قائمًا  فقط  لي�ض  الذات  اإنكار  اأن  مبا 
اأ�سا�سي يف فعل  اأمر  اأي�سًا »النعكا�سية« بحد ذاتها، فاإنه  هو 
باأنه »حلظة عظيمة من  ي�سفانه  فاإنهما  الواقع،  التدري�ض. يف 

التعليمية ...« )�ض: 106(.

الأمر املهم هو خلق »انخراط حد�سي« بني التدري�ض وجت�سيد 
اأفالطون  مثل  ن�سبح  اأن  نتجنب  اأن  ويجب  تدري�سه.  يتم  ما 
األ  ال�سعور باخلجل من كوننا يف اجل�سد. ويجب  من حيث 
التوليدي  الن�سق  الوا�سع بني  يكون هناك مثل هذا النف�سال 
والكت�ساف،  ال�ستك�ساف  ت�ستلزم  التي  ال�سعائرية،  للمعرفة 

وبني ن�سقها الرتبوي )جينينغز 1982(.

مب�سطلح  له  اأدين  الذي   ،)1978( هوملز  تي  اإيربان  يذكرنا 
وجوداً  ت�سفان  والرفقة  الذات  اإنكار  باأن  العتبة«،  »خادم 
خدم  فاإن  ال�سبب،  ولهذا  للمجتمع.  الهرمية  القيود  خارج 
املجتمعية،  القيود  ت�سيطر عليه  منفتحون على واقع ل  العتبة 
)�ض:  اخليال!«  حترير  »يتم   :)1977( هوملز  قال  كما  اأو 
»مركز  الرفقة  اأن  هوملز  يكتب  تقدم،  ما  على  عالوة   .)95
توليدي« وهو هدف احلج؛ اإنه »�سد املبنى«7 الذي ن�ستطيع 
فيه اكت�ساف اإن�سانيتنا )�ض: 83(. لذا، فهناك حاجة اإىل نهج 
تعليمي قادر على اإيجاد التوازن ال�سحيح »بني الرفقة، وهي 
واحلياة  الجتماعية،  والهياكل  الرموز،  من  عامل  اإىل  الرحلة 
ال�سخ�ض  اإن   .)95 )�ض:  ال�سوت«  اأحادية  عالمات  و�سط 
الرفقة  بني  ال�سحيح  التوازن  وتن�سيق  حتديد  ميكن  الذي 
الذي يعمل يف دور خادم  املعلم  اأف�سل هو  والهيكل ب�سكل 
العتبة. اإىل ذلك، ميكن للمعرفة التي تكت�سب يف ال�سف من 
خالل م�ساركة خدم العتبة اأن حتل حمل احلرفية الذاتية املغلقة، 
لالأمرا�ض  وامل�سببة  والو�سعية،  واخلطية،  �سة،  املمحِّ وغري 

للتعليم الدارج مع معرفة حتويلية.

بني  جدلية  عالقة  بو�سفها  ترينر،  اأظهر  كما  ال�سعائر،  تعمل 
التدفق والفعل املنعك�ض. ميكن اأن يوؤدي تدفق اأكرث من الالزم 
الكثري  يوؤدي  اأن  ميكن  حني  يف  للفكر،  عقيمة  مناه�سة  اإىل 
انعزال  يعقبها  العواطف  يف  مباعدة  اإىل  املنعك�ض  الفعل  من 
التاأكيد  يجب  املنعك�ض،  الفعل  مب�ساألة  يتعلق  فيما  فكري. 
ما  لي�ض  ذاته  املنعك�ض بحد  الفعل  اأن  نقطة مهمة وهي  على 
يحوي بذور اخلطاب املكافح للهيمنة، واإمنا هي ال�رصورات 

الأخالقية التي توجه الفعل املنعك�ض من هذا القبيل. ول ميكن 
للفعل املنعك�ض القيام بــ “العمل” الذي يتوجب عليه القيام 
“عدم  نبداأ يف  عندما  اإل  التحررية  التدري�ض  لإن�ساء طرق  به 
التفكري” يف املا�سي )هايديِغر، 1972(، وعندما نبداأ يف فهم 
“تبادلية وجهات النظر” )مريلو-بونتي، 1975، �ض: 314(. 
من  �سعبة  اأ�سئلة  بطرح  ال�سماح  يجب  اأنه  اأي�سًا  هذا  يعني 
القوة  تتناول عالقات  التي  كتلك  ال�سعائريني،  املوظفني  قبل 

وال�سطوة واحلظوة والطبقة الجتماعية.

التعاطف واللتزام يف التعليم بو�سفه عماًل اجتماعيًا واأخالقيًا 
يف خدمة التحول الذاتي والجتماعي، هو ما يوجه اجلانب 
الرتبوي خلدم العتبة. ويف هذا الع�رص الذي يت�سم بالعودة اإىل 
يتم  اأن  تافهًة  م�ساألًة  تعد  مل  اليمني،  نحو  والرتاجع  املحافظة 
العتبة.  خلادم  الرتبوي  اجلانب  جت�سيد  على  املعلمني  ت�سجيع 
ويجب على الغ�سب والتجهم الذي ميالأ الفجوة بني الرغبة 
العاملة  الطبقة  اأبناء  من  ال�سباب  من  العديد  لدى  والر�سى 
والأقليات، اأن ُيقابال يف الف�سل الدرا�سي بجدليات تعوي�سية 
من الأمل. فبمثل هذا ال�ستباك ميكننا نحن، خّدام العتبة، اأن 
نتحد –ويتحد الطالب اأي�سًا- مع اجلفاء والبتعاد عن العامل 

ومع الإرادة والهدف للتغلب عليه.

ترجمة: عدنان اجلوالين

من م�ساق دراما عباءة اخلبري �سمن فعاليات منتدى الدراما.
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